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1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 9 – Atividades de Exploração da Natureza da disciplina de 

Educação Física destina-se aos formandos que não obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura e características da prova, os critérios gerais de classificação, o material 

a utilizar e a duração da mesma. 

 

 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

 A prova será constituída por questões de: 

 - Resposta direta ou aberta; 

- Legenda de imagens; 

- Completar espaços; 

- Escolha múltipla; 

- Verdadeiro/Falso, com correção de afirmações falsas. 

 

 

3. CONTEÚDOS 

Os conteúdos da prova são: 

Natação: 

- História 

- Caracterização 

- Regras de Higiene e Segurança 

- Natação Pura Desportiva: 

  Adaptação ao meio aquático: flutuação (dorsal e ventral); equilíbrio; 

respiração; imersão; propulsão. 

 Técnicas de nado (crawl, costas, bruços e mariposa), Partidas e Viragens 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

As respostas deverão ser claras e objetivas. 

Nos itens de escolha múltipla é atribuída a cotação total à resposta correta. As 

respostas incorretas são classificadas com zero pontos. 

 



 

 
 

 

Quando o aluno responder ao mesmo item mais de que uma vez, deve eliminar 

inequivocamente a(s) resposta(s) que não deve(m) ser classificada(s). No caso de tal não 

acontecer, será classificada com zero pontos. 

 
Cotações gerais: 

 Questões de Verdadeiro/Falso: 50 pontos 

 Questões de Escolha Múltipla: 40 pontos 

 Questões de Legenda de imagens: 20 pontos 

 Questões de Completar espaços: 40 pontos 

 Questões de Resposta direta ou aberta: 50 pontos. 

 
 
5. MATERIAL AUTORIZADO 

O formando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
6. DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 50 minutos. 


